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Nudegusių ligonių naujų gydymo metodų efektyvumas
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Santrauka. Tyrimo tikslas. Įvertinti naujų gydymo metodikų: ankstyvų nekrektomijų ir
autodermoplastikų bei enterinio maitinimo efektyvumą, gydant nudegimus, ir nustatyti, ar šie
gydymo metodai mažina mirštamumą, sutrumpina gydymo stacionare trukmę.

Medžiaga ir metodai. Į studiją įtraukti pacientai, gydyti Kauno medicinos universiteto klinikose
dėl 10–80 proc. 2B–3o kūno paviršiaus ploto nudegimų. Lyginome dvi tiriamųjų grupes. Pirma
grupė – prospektyviai tirta grupė pacientų, gydytų 2001–2003 m. (A grupė). Šie pacientai gydyti
naudojant naujas gydymo metodikas ir visi jie gavo pakankamą enterinį maitinimą. 21 pacientui
atliktos ankstyvosios nekrektomijos ir autodermoplastikos. Ši pacientų grupė lyginta su kontroline
retrospektyviai tirta grupe pacientų, gydytų 1997–1998 m. (B grupė, 89 pacientai). B grupės
pacientų enterinio maitinimo neskirta. Ankstyvosios nekrektomijos ir autodermoplastikos neatlikta.

Rezultatai. Tiriamųjų grupės buvo panašios pagal amžių, bendrojo ir gilaus nudegimo plotą,
nudegimo indeksus. 24 proc. A grupės pacientams atliktos ankstyvosios nekrektomijos ir
autodermoplastikos, jie operuoti vidutiniškai 3,6 hospitalizavimo parą (standartinė deviacija –
1,32). Iš šios grupės mirė penki pacientai, mirštamumas – 5,6 proc. Išgyvenusiųjų gydymo
stacionare trukmės vidurkis – 35,7 paros (standartinė deviacija – 20,4). B grupės pacientams
ankstyvosios nekrektomijos ir plastikos nedaryta. Mirštamumas – 23,6 proc., išgyvenusių ligonių
gydymo stacionare trukmė – 40,6 paros (standartinė deviacija – 23,6). Šie rodikliai skyrėsi
statistiškai reikšmingai (p<0,05). Nustatyta statistiškai reikšminga naujų gydymo metodikų įtaka
gydymo stacionare trukmei ir mirštamumui.

Išvados. Per pastaruosius 5–7 metus Kauno medicinos universiteto klinikose įdiegus naujas
nudegimo gydymo metodikas, t. y. ankstyvąsias nekrektomijas ir autodermoplastikas bei enterinį
maitinimą, statistiškai reikšmingai sumažėjo nudegusių ligonių mirštamumas, sutrumpėjo jų
gydymo stacionare trukmė (p<0,05).
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Įvadas
Kauno medicinos universiteto klinikų Plastinės

chirurgijos ir nudegimų skyriuje 1993–2002 m. kasmet
gydoma apie 180–240 nudegusių ligonių. Mirštamu-
mas dėl nudegimų Kauno medicinos universiteto kli-
nikose 1996–2002 m. buvo apie 15  proc. (standartinė
deviacija (SD) – 6,4).  Žinoma, kad nudegusių ligonių
mirštamumas yra susijęs su hipermetabolizmu ir kata-
bolizmu. Dėl šių procesų išeikvojamos organizmo gy-
vybinės jėgos, sunkiau gyja žaizdos, didėja infekcinių
komplikacijų pavojus. Hipermetabolizmą galima suma-
žinti kuo anksčiau pašalinus negyvybingus audinius ir
atlikus odos persodinimą, organizmo energijai išsaugoti
kuo anksčiau po traumos būtina pradėti enterinį maiti-
nimą (1, 2). Šiuo metu dauguma autorių nurodo, kad
didelį kūno paviršiaus plotą nudegusiems ligoniams
turi būti kuo anksčiau skiriamas enterinis maitinimas
be papildomo parenterinio maitinimo (3).

Iki 1998 m. didelį nudegimą patyrusių ligonių or-
ganizmo gyvybinės jėgos Kauno medicinos universi-
teto klinikose buvo palaikomos šaldytos plazmos ir al-
bumino infuzijomis. Manome, kad tai negalėjo užtik-
rinti nudegusių ligonių energijos ir maisto medžiagų
poreikių, bet galėjo turėti įtakos ligonių mirštamumui
ir komplikacijų dažniui. Be to, yra autorių, manančių
kad albumino ir šaldytos plazmos skyrimas sunkiems
ligoniams gali būti net pavojingas.

Londono visuomenės sveikatos centro tyrimų sky-
rius 2002 m. paskelbė publikaciją apie albumino varto-
jimą. Nurodoma, kad albumino vartojimo indikacijos
yra tik cirkuliuojančio kraujo kiekio atkūrimas šoko
atveju ir ryški hipoproteinemija. Išanalizuoti visi me-
dicininėse duomenų bazėse paskelbti duomenys: rasta
31 studija, kur buvo tirta albumino ir plazmos įtaka
labai nudegusių ligonių mirštamumui. Iš viso ištirta
1519 pacientų, iš jų 177 mirė. Visos studijos patvirtino,
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kad rizika mirti ligoniams, gydytiems plazma ir albu-
minu, buvo didesnė negu kontrolinės grupės. Gydytų
šiais preparatais nudegusių ligonių mirštamumas buvo
2,4 karto didesnis už kontrolinės grupės, o gydytų nuo
hipoalbuminemijos – 1,38 karto didesnis už kontrolinės
grupės. Tai sukėlė įtarimą, kad gydymas albuminu ir
plazma gali didinti mirštamumą (4). Todėl 1999 m.,
gydant nudegimus, Kauno medicinos universiteto kli-
nikose pradėtas naudoti enterinis maitinimas maisto
mišiniais. Remiantis specialistų rekomendacijomis,
skiriamas optimalus energijos kiekis: 30–40 kiloka-
lorijų kilogramui kūno svorio per parą (1). Manome,
kad toks energijos kiekis pakankamas chirurginio gy-
dymo laikotarpiu.

Apie nudegusių ligonių maitinimą Lietuvoje tiria-
mųjų darbų neatlikta. Ankstyvųjų nekrektomijų ir auto-
dermoplastikų įtaka nudegusių  ligonių sergamumui
nagrinėta R. Rimdeikos disertacijoje „Chirurginių me-
todų efektyvumas gydant riboto ploto nudegimus“
(1999 m.) (5). Po to ankstyvosios nekrektomijos ir
plastikos buvo įdiegtos klinikinėje praktikoje Kauno
medicinos universiteto klinikose ir sėkmingai naudo-
jamos gydant 2B° nudegimus. Todėl šio tyrimo tikslas
yra išanalizuoti naujų metodikų, t. y. ankstyvųjų nek-
rektomijų ir enterinio maitinimo, efektyvumą gydant
didelį nudegimą patyrusius pacientus.

Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai
Į studiją įtraukti 16–80 metų pacientai, nudegę 10–

80 proc. kūno paviršiaus ploto. Lygintos dvi tiriamųjų
grupės. Pirmoji, A grupė, tirta prospektyviai 2001 –
2003 m. Šios grupės tiriamieji gydyti naudojant naujas
gydymo metodikas. Visi šios grupės pacientai gavo pa-
kankamą enterinį maitinimą per nazogastrinį ar nazo-
duodeninį zondą. 21 šios grupės pacientui atlikta anks-
tyva nekrektomija ir autodermoplastika. A grupė ly-
ginta su B grupe, kuri tirta retrospektyviai. Į B grupę
pateko 89 pacientai, kuriems neskirta enterinio maiti-
nimo ir jiems nedarytos ankstyvosios nekrektomijos ir
autodermoplastikos. Tirtas ligonių mirštamumas, išgy-

venusių ligonių – gydymo trukmė stacionare. Vertinta
rodiklių koreliacija tarp naujų gydymo metodikų ir
mirštamumo bei gydymo stacionare trukmės.

Statistinė analizė atlikta naudojant „STATISTICA
5.0“ programų paketą. Kadangi tiriamų rodiklių pasi-
skirstymas nebuvo normalinis (Shapiro–Wilks testas),
naudota neparametrinė statistika. Kategoriniams dy-
džiams palyginti naudotas Mann–Whitney testas. Kie-
kybiniams dydžiams palyginti naudotas chi kvadrato
(χ2) kriterijus. Skirtumas statistiškai reikšmingas, kai
p<0,05.

Rezultatai
Tiriamųjų grupės buvo panašios pagal amžių,

bendrą ir gilaus nudegimo plotą (p>0,05). Nudegusio
ligonio prognozei įvertinti naudoti W. Baux 1962 m.
pasiūlytas ir  1954 m. J. P. Bull ir A. J. Fischer  pasiū-
lytas nudegimo indeksas (2). Tiriamųjų  grupės pagal
šiuos indeksus buvo panašios (p>0,05) (1 lentelė).

A grupės mirė penki ligoniai, mirštamumas – 5,6
proc.; B grupės mirė 21, mirštamumas – 23,6 proc.
Mirštamumas buvo statistiškai reikšmingai didesnis B
grupėje (p<0,05).

Gydymo stacionare trukmė išgyvenusiems A gru-
pės pacientams buvo statistiškai reikšmingai trumpes-
nė už B grupės tiek skaičiuojant paromis, tiek skaičiuo-
jant paromis procentui nudegusio kūno paviršiaus ploto
(p<0,05) (2 lentelė).

Atlikus dispersinę analizę (MANOVA), nustatyta
statistiškai reikšminga enterinio maitinimo ir anks-
tyvųjų nekrektomijų bei autodermoplastikų įtaka ligo-
nių mirštamumui ir gydymo stacionare trukmei, tokių
komplikacijų, kaip pneumonija ir plaučių edema daž-
niui (p<0,05).

Rezultatų aptarimas
Dauguma autorių pripažįsta naujų gydymo meto-

dikų efektyvumą ir pabrėžia jų svarbą. Dideli nudegi-
mai sukelia stiprią organizmo uždegiminę reakciją. Už-
degimą palaiko nekroziniai audiniai, atviros žaizdos,

1 lentelė. Pacientų amžius, nudegimo plotas ir prognostiniai indeksai

                 Požymis A grupė B grupė p

Amžius, metai 43,72 (SD – 15,68) 45,13 (SD – 14,19) 0,53
Bendras nudegimo plotas,  proc. 28,88 (SD – 16,57) 29,37 (SD – 15,14) 0,83
Gilaus nudegimo plotas,  proc. 18,99 (SD – 11,09) 16,76 (SD – 12,76) 0,06
Baux indeksas 72,62 (SD – 20,19) 74,56 (SD – 18,79) 0,75
Nudegimo indeksas 33,03 (SD – 31,06) 33,03 (SD – 31,06) –

SD – standartinė deviacija.
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kvėpavimo sistemos organų ir žarnyno pažeidimai.
Pagrindiniai būdai, kaip išvengti imunosupresijos ir
infekcinių komplikacijų yra kuo anksčiau atlikta nek-
rektomija ir žaizdų padengimas, kuo anksčiau pradėtas
enterinis maitinimas ir, žinoma, profesionali slauga.
Infekcija yra paleidžiamasis dauginio organų nepakan-
kamumo mechanizmas, be to, didina nudegusių pa-
cientų mirštamumą (6). Tai ypač svarbu didelį nu-
degimą patyrusiems ligoniams. 2002 m. Y. Zhou
(Kinija) paskelbė duomenis apie 30 išgyvenusių ligo-
nių, nudegusių daugiau kaip 90 proc. kūno paviršiaus
ploto, iš kurių mažiausiai 70 proc. buvo gilus nudegi-
mas. Tiek pacientų išgydyta per 12 metų. Viena iš
būtinų gydymo grandžių greta homeostazės korekcijos,
ankstyvosios nekrektomijos ir žaizdų padengimo (per
pirmąją nekrektomiją rekomenduojama pašalinti ne
mažiau kaip 40 proc. kūno paviršiaus ploto nekrozės)
nurodomas anksti pradėtas enterinis maitinimas (7).

Yra autorių, teigiančių, kad anksti pradėtas chirur-
ginis gydymas ir mityba nesumažina organizmo ener-
gijos poreikių. Taip teigia D. Hart ir kt. (JAV) 2003
m. paskelbtoje 46 pacientų studijoje. Autoriai nurodo,
kad radikalaus gydymo grupėje buvo retesnė žaizdų
infekcija ir sepsis palyginti su vėliau pradėtu chirur-
giniu gydymu bei maitinimu (8).

Panašiai teigia ir 2000 m. J. Noordenboss ir kt.
(JAV), ištyrę 24 sunkiai nudegusius  ligonius (amžiaus
vidurkis – 46 metai, nudegimo ploto vidurkis – 46
proc.). Nustatyta, kad anksti pradėtas enterinis maitini-
mas ir nekrektomija bei odos plastika (gilus nudegimas
visiems ligoniams pašalintas per 6,5 paros) nemažina
hipermetabolizmo nudegus, organizmo energijos po-

reikis būna padidėjęs 184,9 proc. palyginus su nor-
malia medžiagų apykaita. Todėl didelį nudegimą pa-
tyrusiems ligoniams būtinas papildomas maitinimas
(9).

2003 m. N. Nasanova ir kt. (Rusija) paskelbė retro-
spektyviąją, randomizuotą, kontroliuojamąją studiją,
kur buvo ištirta 473 nudegusių vaikų gydymo eiga.
Įdiegus modernias gydymo metodikas (aktyvią chirur-
ginę taktiką ir ankstyvą enterinį maitinimą) pavyko net
12 parų sutrumpinti gydymo intensyviosios terapijos
skyriuje trukmę, 2,6 karto sutrumpėjo gydymo sta-
cionare trukmė. Pūlinių-septinių komplikacijų suma-
žėjo nuo 73,9 iki 21 proc., o mirštamumas – nuo 3 iki
0,8 proc.  (10).

Dabar jau nurodoma, kad negyvybingi audiniai tu-
rėtų būti pašalinti per pirmąsias paras po nudegimo, o
enterinis maitinimas turėtų būti pradėtas per pirmąsias
valandas nuo paciento hospitalizavimo. Įrodyta, kad
ankstyva chirurginė taktika ir maitinimas yra efekty-
vesni (8). Dauguma autorių jau pritaria, kad ankstyvo-
sios nekrektomijos ir ankstyvojo enterinio maitinimo
įdiegimas klinikinėje praktikoje, gydant sunkiai nude-
gusius ligonius, sumažino tokių ligonių mirštamumą
bei gydymo stacionare trukmę. Tą patvirtina ir mūsų
tyrimo duomenys.

Išvados
Naujos gydymo metodikos, t. y. ankstyvosios nek-

rektomijos ir enterinis maitinimas – statistiškai reikš-
mingai sumažina didelį nudegimą patyrusių ligonių
mirštamumą ir išgyvenusių ligonių gydymo stacionare
trukmę.

2 lentelė. Pacientų gydymo stacionare trukmė

                    A grupė                   B grupė
                  Požymis p

m SD  m SD

Gydymo stacionare trukmė, paros 35,69 20,38 48,81 19,64 0,018
Parų/proc. NKPP 0,918 0,59 1,86 1,44 0,000

Pastaba: NKPP – nudegusio kūno paviršiaus plotas; m – vidurkis.
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